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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Η Αναπηςξιακή ύμππαξη «ΠΑΛΑΙΠΤΛΟ»
Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο:
«Σοπικό σέδιο Δπάζηρ για ηην Κοινωνική Ένηαξη Εςάλωηων Ομάδων Δήμος Πύλος-Νέζηοπορ»
η οποία ενηάζζεηαι ζηη Δπάζη 3: «Τοπικέρ δπάζειρ κοινυνικήρ ένηαξηρ για εςάλυηερ ομάδερ»
ηηρ Καηηγοπίαρ Παπέμβαζηρ 1: «Ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ηος κοινυνικού αποκλειζμού εςπαθών
ομάδυν ηος πληθςζμού» ηος Θεμαηικού Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4: «Πλήπηρ ενζυμάηυζη ηος ζςνόλος
ηος ανθπώπινος δςναμικού ζε μια κοινυνία ίζυν εςκαιπιών»,
ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Δςναμικού 2007-2013»
πος ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπυπαφκό Κοινυνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ Πξάμε:
α) είλαη άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη/εο ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ θαη κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ ή ζε
εηδηθφ θαηάινγν ηνπ ΟΑΔΓ, εθηφο Μεηξψνπ αλεξγίαο.
β) είλαη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο
γ) αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ Καηεγνξίεο Δπάισησλ Οκάδσλ:




Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα
Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο/απεηινχκελα απφ θηψρεηα
Άιιεο θαηεγνξίεο Δπάισησλ Οκάδσλ

ηόσοι / αναμενόμενα αποηελέζμαηα από ηην ςλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ
Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ην Σρέδην ππνζηεξίδεη 220
σθεινχκελνπο, νη νπνίνη ζα πξνσζεζνχλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ:
Σχζηαζε Κνηλσληθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ.Σ.Δπ.)
Σχζηαζε Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ (Αηνκηθή, Ο.Δ., Δ.Δ., ΔΠΔ)
Απφθηεζε Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο (3 κήλεο)
Πξφζιεςε ζε Δπηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο
Η παξέκβαζε ζα εζηηαζηεί ζε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο πνπ ζα σθειήζνπλ άκεζα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη
ηελ επεκεξία ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη είλαη θπξίσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο (αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο
παξαγσγψλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θιπ) θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο
(ηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, πξάζηλα επαγγέικαηα, θιπ).
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Σπγθεθξηκέλα, ε παξέκβαζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
πνπ αθνξνχλ ηνπο αθφινπζνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο
Παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ
Μεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ
Πξάζηλε Αλάπηπμε - Πεξηβάιινλ
Τνπξηζκφο - Πνιηηηζκφο
Δκπφξην θαη Υπεξεζίεο
Τερληθά επαγγέικαηα
Κνηλσληθή Μέξηκλα θαη Φξνληίδα
Σπιινγή θαη αλαθχθισζε πιηθψλ

Εηαίποι
Η Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» απνηειείηαη απφ έληεθα (11) θνξείο:
 Οκάδα Παξαγσγψλ «Ο Νειέαο» (Σπληνληζηήο)
 Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο
 Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Μεζζελίαο A.E. (Costa Navarino)
 Οκνζπνλδία Δκπνξηθψλ Σπιιφγσλ Πεινπνλλήζνπ θαη Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο
 Δθπνιηηηζηηθφο θαη Δμσξατζηηθφο Σχιινγνο Κνξψλεο
 Πνιηηηζηηθφο Σχιινγνο Μεζψλεο
 Σχιινγνο Γπλαηθψλ Γήκνπ Παπαθιέζζα
 Σχιινγνο Γπλαηθψλ Γήκνπ Φηιηνρσξίσλ
 ΚΔΚ Honesty
 Ιλζηηηνχην Γεκνθξαηίαο “Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο”
 Asset Τερλνινγηθή
Αιηήζειρ και Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Υπνρξεσηηθά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σπκπιεξσκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο
Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηφπνπ δηακνλήο ή ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ππεχζπλε δήισζε
Φσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρχ
Φσηνηππία ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο (κφλν γηα ηα Άηνκα
επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο/απεηινχκελα απφ θηψρεηα)

Πξναηξεηηθά (εθφζνλ ππάξρνπλ):
7.
8.
9.

Φσηνηππία πηπρίνπ ζπνπδψλ / μέλσλ γισζζψλ
Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
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Παπαλαβή Αιηήζεων ςμμεηοσήρ - Πποθεζμίερ και Διαδικαζία Τποβολήρ Αιηήζεων ςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο έληππα (νδεγφο, εξσηεκαηνιφγην, αλαθνηλψζεηο) ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
www.palaipylos.gr, θαζψο θαη ζηα αξκφδηα γξαθεία ησλ Γήκσλ:


Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο, Πιαηεία Νέζηνξνο (Γεκαξρείν), Τ. 27233 60200, θ. Χψλεο Αιέμεο θαη
Αξβαλίηε Νηθνιέηα



Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Παπαθιέζζα (ζην Βιαρφπνπιν), Τ. 27220 84095, θα Μαζηνπνχινπ
Αγγειηθή



Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Κνξψλεο, Τ. 27250 22221, θα Τζηκηθιή Γήκεηξα



Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Φψξαο, Τ. 27630 31200, θνο Μπαρνχκαο Γεψξγηνο

Όζνη/εο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξάμε κπνξνχλ, απηνπξνζψπσο ή κέζσ άιινπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ -εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε έρεη ζεσξεζεί σο πξνο ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ηνπο απφ δεκφζηα αξρή- λα πξνζέξρνληαη ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο θαη λα θαηαζέηνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ 11/09/2013 έσο 26/09/2013, θαη ψξεο 10:00-14:00.

